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 در است؟سنی مناسب برای ازدواج چقاختالف 

 

 نیس اختالف بگیرید، درنظر ازدواج برای گیری تصمیم هنگام باید که مهمی مسائل از یکی

 هکدرحالی باشد، مرد از ترکوچک سال چند باید حتما زن که گویندمی برخی. است ازدواج در

 فاختال میزان هر با که باشند معتقد و بدانند عدد یک فقط را وسالسن بقیه است ممکن

 .داشت پایدار ازدواج یک و موفق مشترک زندگی توانمی سنی

 

 شکست و موفقیت در آن نقش و زوجین سنی فاصله دقیق عدد درباره توان نمی اگرچه

 لهجم از سنی تناسب یقینا اما کرد صادر افراد همه برای یکسانی قانون زناشویی زندگی

 کج از بسیاری ساز زمینه آن، به توجهی بی که است ازدواج در اساسی و زیربنایی موازین

 .شد خواهد زناشویی زندگی در ها ناسازگاری و ها خلقی

 

 از باشد، تربزرگ ازدواج برای دختر از باید پسر که است این ایران جامعه در سنتی باور

 اطفیع و جنسی و جسمی زودرس بلوغ مانند است؛ منطقی و علمی توجهقابل نقاط دارای جهاتی

 زن در باروری کوتاه دوران زوج، آینده و حال در جنسی رضایتمندی زن، در اجتماعی عقالنی و

 ییرتغ مکان، و زمان مختصات تغییرات به نکردنتوجه هم، باور این اساسی ضعف نقطه اما و

 .است جلو به رو هاینسل در هاخواسته و هاسالیق ها،نگرش

 

-11 خانمی با است بهتر سال 62 سن با مردی مثال عنوان به ،(زن سن= 1 7+مرد سن نصف)

 .کند ازدواج ساله 61

 سن هرچه و دارد زن با کمتری سنی فاصله باشد کمتر مرد سن هرچه فرمول این براساس

 زنی با است بهتر سال 62 سن با مردی مثال. شود می بیشتر هم سنی فاصله باشد بیشتر مرد

 .کند ازدواج 11- 11 زنی با  از بهتر 02 سن با مردی و کند ازدواج ساله 12-11
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 نیاز ابعت بیشتر شود گفته که ندارد خاص استاندارد یک پسر و دختر براى ازدواج سنالبته 

 لیک و علمی نظر از ولی است تحصیلى و خانوادگى و اجتماعى شرایط سایر و روانى و جنسى

 که گونه این به. است مناسب سال 4 حدود ازدواج هنگام پسر و دختر سن بین سنی تفاوت

 باشند هم کفو جهت هر از دختر و پسر اگر لذا اختالف سال 2 حداکثر و باشد بزرگتر پسر

 اشکال باشند داشته سنی اختالف سال 4 از کمتر یا سال 4 از بیشتر یا و باشند سن کم ولی

 . نیست مناسب و خوب دیگر سال 7 و 2 از بیش البته. ندارد

 از است مرد عهده به زن نفقه و خانواده مدیریت و سرپرستی حق سو یک از که آنجایی از

 از نز شناختی بلوغ البته) است ازمرد زودتر سالی چند زن بیولوژی و جنسی بلوغ و سو یک

 ایبر که شود می استفاده قرائن این مجموع از بنابراین دیگر، سوی از( نیست جلوتر مرد

 مه و کند تأمین را خانواده اقتصاد هم بتواند و برآید ها مسئولیت این عهده از مرد اینکه

 بتهال.  شد بیان که میزانی همان باشدبه زن از بیشتر او سن باید کند مدیریت را خانواده

 .نیست آن طرح به نیازی اینجا در که دارد وجود تفاوت این برای نیز شناختی روان ادله

 

 آیدبر ها مسئولیت این عهده از مرد اینکه برای شود می استفاده قرائن این مجموع از البته

 تربیش او سن باید کند مدیریت را خانواده هم و کند تأمین را خانواده اقتصاد هم بتواند و

 آنها از برخی به که دارد وجود تفاوت این برای نیز شناختی روان ادله البته. باشد زن از

 :شود می اشاره

 تسرپرس عنوان به مرد از او پذیری اطاعت باشد مرد از کمتر سالی چند زن سن وقتی 

 دارد دوست همیشه زن اینکه بر مضافا بود خواهد تر راحت و بیشتر خانواده

 نظر از مرد و زن اگر و باشد او برای مطمئنی پناهگاه و توانا مقتدر، فردی، همسرش

 در را او و ندارد شوهرش از را تصوری چنین زن گاه هیچ باشند سطح یک در سنی

 بیشتری تجارب از و باشد بزرگتر سالی چند شوهر اگر اما بیند می خودش حد

 را الزم های شایستگی که است کسی او همسر کند می احساس زن باشد برخوردار

 .داشت بخش آرامش زندگی یک او پناه در تواند می و دارد منزل اداره برای
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 بودن سن هم و شود می شکسته مرد از زودتر...  و دادن شیر زایمان، دلیل به زن 

 در زن شادابی فرزند چند آوردن و زندگی دهه یک از بعد شود می باعث شوهر و زن

 رایب بنابراین شود کم شوهر نزد او مطلوبیت بسا چه و نباشد مرد نشاط و شادابی حد

 زن ینب همواره سنی تفاوت این است بهتر زیستی و طبیعی کامال مسئله از پیشگیری

 شوهرش نزد او مطلوبیت و باشد برخوردار کافی نشاط از زن همواره تا باشد شوهر و

 .نشود کاسته

 

 اسیاس معیار دختر، سن بودن کمتر و نیست مضر شرایطی وجود با سنی اختالف وجود این با

 نظر از و کنند درک خوبی به را همدیگر پسر و دختر که صورتی در. باشد نمی خوشبختی

 دختر نبود تر بزرگ باشند، داشته را اطرافیان احتمالی سرزنش تحمل و بیایند هم به جسمی

 دهخانوا و تحصیالت جهت از دختر دیگر های ویژگی که این شرط به البته. است جبران قابل

 دده می پوشش را دختر سن ها ویژگی این وجود. باشد داشته گیری چشم برتری زیبایی و

 خانواده و دختر و پسر و باشد ممتازی های ویژگی دارای دختر اگر پس. کرد خواهد جبران و

 وجود هب جدی مشکل و است جبران قابل دختر سن بودن بیشتر مسئله بپذیرند، طرفین های

 .باشد تر درشت پسر و ظریفتر دختر جسمی و ظاهری نظر از اگر ویژه به آورد نمی

 

 نبود عادی و متداول امروز یاندازه به زیاد سنی یفاصله با ازدواج قبل، هاسال کهدرحالی

 کردندمی ازدواج خودشان از ترجوان بسیار دختران با که بودند مردان این موارد، اغلب در و

 موارد بعضی در و است افزایش درحال مختلف دالیل به هاییازدواج چنین روزها این اما

 .کنندمی زدواجا خودشان از ترجوان مردان با هم زنان
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 حال در اگر! نه یا دارد روپیش روشنی یآینده ای،رابطه چنین که فهمید توانمی چگونه اما

 یدد خواهیدمی یا بگیرید تصمیم درست توانیدنمی و هستید ایرابطه چنین درگیر حاضر

 !ندهید دست از را زیر مطلب کنید، پیدا موضوع این به نسبت تریمنطقی

 

 در سنی هایتفاوت دارد؟ وجود سنی اختالف سال چند تانعالقه مورد فرد و شما بین

 هاییزوج برای حساسی و مهم موضوع معموال مشترک زندگی در و ازدواج از قبل هایآشنایی

 هایوجز که امتیازی. دارد وجود سنی اختالف سال ده از بیشتر یا ده پنج، آنها بین که هستند

 ماا کنندمی فکر مسئله این مورد در ندرتبه که است آن برخوردارند، آن از سنهم تقریبا

 یرابطه یک کههنگامی خصوصبه رود،می شماربه حیاتی یمسئله یک این هازوج سایر برای

 شانرابطه روی تأثیری چه شانسنی اختالف که بدانند خواهندمی و کنندمی شروع را جدی

 .گذاردمی

 

 است؟ چقدر هازوج اکثر در سنی اختالف

: است گرفته قرار بررسی مورد دقتبه آمریکایی بزرگسال هایزوج در سنی تفاوت میزان

 را ۳۱۰۲ سال در آمریکا یجامعه بررسی سازمان به مربوط هایداده ،Pew تحقیقات مرکز

 اولین در( درصد ۷۱ تا ۸۷) هاآمریکایی اغلب اگرچه که دریافت و کرد وتحلیلتجزیه

 گونهاین نیز دیگر بسیاری کنند،می انتخاب خودشان سنهم تقریبا هاییشریک شانازدواج

 .کنندنمی عمل

 

 انزن تا روندمی تروسالسنکم زنان سراغ به بیشتر مردان سنی، تفاوت دارای هایزوج در

 و هستند آنها از ترجوان سال ۰۱ تا ۶ که زنانی با مردان از درصد ۰۱: خودشان از تربزرگ

 ازدواج هستند، ترکوچک آنها از سال ۰۱ از بیشتر یا سال ۰۱ که زنانی با درصدشان ۵

 تا ۶ که مردانی با آنها از درصد ۳ فقط و است متفاوت زنان میان در گرایش این اما. کنندمی

 ۰۱ که دارند همسرانی زنان، از درصد ۰ فقط و کنندمی ازدواج ترندکوچک آنها از سال ۹

 .ترندجوان آنها از سال ۰۱ از بیشتر یا سال
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 است بیشتر مجدد، هایازدواج در سنی اختالف

 

 هستند، ترجوان زنان دنبالبه مجدد ازدواج هنگام مردان که رسدمی نظربه گونهاین اگر

 کامال مسئله این ،۳۱۰۲ سال در Pew تحقیقات مرکز در تحقیقی به توجه با که بگوییم باید

 خودشان سنهم تقریبا زنان با مجدد ازدواج در مردان از درصد ۵۸ تنها. دارد حقیقت

 آنها از سال ۰۱ از بیشتر یا سال ۰۱ که کنندمی انتخاب را زنانی درصد ۰۱ کنند؛می ازدواج

 در. ترندجوان آنها از سال ۷ تا ۶ که هستند هاییشریک دنبال به درصد ۰۷ و ترندکوچک

 .بودند تربزرگ شانهمسران از موارد از درصد ۰۰ در فقط زنان مطالعه، همان

 

 نه؟ ای رفت خواهد پیش خوب زیاد، سنی اختالف با رابطه یک آیا که بفهمید توانیدمی چگونه

 

 دیگر دارند، باهم زیادی سنی اختالف آنها هایزوج که هاییازدواج تعداد افزایش با

 غیرمعمول و عجیب است، ترکوچک یا تربزرگ شما از سال چندین که کسی با قرارگذاشتن

 نیدتوامی چگونه اما: باشند همراه هاییچالش با است ممکن روابطی چنین حالبااین. نیست

 ختالفا آیا نه؟ یا کرد خواهد ایجاد مشکلی شما ازدواج در سنی اختالف آیا که بگیرید تصمیم

 آید؟نمی حساببه مهمی عامل سن، یا است زیاد ازحدبیش تانسنی

 

 زا زیاد، سنی اختالف با هاییزوج روابط در که هستند ایبالقوه مسائل از هایینمونه اینها

 :برخوردارند بیشتری اهمیت
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 هستید؟ هم شبیه چقدر .۱

 

. دکن بینیپیش مدتطوالنی روابط در را مندیرضایت میزان تواندمی طرف دو میان شباهت

 بحث باهم هایشاناولویت و مشترک عالیق مورد در اوقات گاهی هازوج یهمه کهدرحالی

 تجربه بقیه از بیشتر را مسئله این معموال زیاد یسن اختالف دارای هایزوج اما کنندمی

 ایجاد باعث که شود تبدیل عاملی به تواندمی یا باشد عدد یک فقط است ممکن سن. کنندمی

 دیگر تصمیمات یا پول صرف چگونگی فراغت، اوقات گذراندن ینحوه در فاحش هایتفاوت

 .شودمی

 

 دارید؟ تانرابطه برای مشابهی بندیزمان شما هردوی آیا .۲

 برای تواندمی بعدی گام برداشتن زمان درمورد کردنصحبت دارد، وجود ازدواج احتمال اگر

 زا عمدتا آنها از یکی اجتماعی یشبکه اگر. باشد مفید بسیار سنی، اختالف دارای هایزوج

 با طرف دو از هریک دارد، مجرد دوستان فقط دیگری اما است شده تشکیل متأهل هایزوج

 هایبرنامه و انتظارات مورد در کردنصحبت. شد خواهد مواجه مختلفی فشارهای و انتظارات

 شانرابطه در بعدی گام مورد در که کند کمک هاییزوج چنین به تواندمی طرفین از هریک

 .کنند گیری تصمیم بهتر

 

 کنند؟می حمایت شما از تانخانواده اعضای و دوستان آیا .۳

 شوهرهایوزن به نسبت سنی اختالف دارای هایزوج شده،انجام هایبررسی به باتوجه

 یطهراب شدنگرفتهنادیده. شوندمی مواجه اجتماعی تأیید عدم و مخالفت با بیشتر سن،هم

 منزوی را آنها کند، وارد آنها روی زیادی فشار تواندمی خانواده اعضای و دوستان توسط آنها

 . دهد تغییر رابطه به نسبت را طرف دو هایدیدگاه تواندمی حتی و سازد
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 اما هستند متعهد همبه سنهم هایزوج یاندازهبه سنی اختالف دارای هایزوج کهدرحالی

 دیگر عبارتبه. بکاهد شانتعهد میزان از تواندمی دیگران توسط آنها یرابطه تأیید عدم

 اب روابطی برای تواندمی کنند،می حمایت هاییزوج چنین از که دوستانی و خانواده داشتن

 .باشد مفید بسیار باال سنی اختالف

 

 نه؟ یا خواهیدمی بچه .۲

 دو بین زیاد سنی یفاصله وجود اما نیست سنی تفاوت دارای هایزوج مختص فقط سؤال این

 فرزند خواه – پدرومادرشدن. کند دشوارتر را مورد این در گیریتصمیم تواندمی طرف

 یا ۲۱ یدهه با ۲۱ یدهه اوایل و ۳۱ یدهه در – فرزندخوانده یا باشد خودتان بیولوژیکی

 پدرومادرشدن مورد در مشابهی نظر طرف دو هر اگر. است متفاوت بسیار زندگی، ۶۱ یا ۵۱

 .است شانرابطه نفع به نظر هر از باشند، داشته آینده در

 

 در ه،ن یا کنند ایجاد شاد و پایدار زناشویی رابطه یک توانندمی آیا بفهمند آنکه برای هازوج

 رابطه از بُعد یک است ممکن سنی اختالف. کنندمی وگوگفت و بحث هایشانتفاوت تمام مورد

 شانن جدید نظرسنجی یک درواقع. کرد( مشخص) تعریف را آن بتوان که است بعید اما باشد

 را( درصد ۸۶) همدلی و( درصد ۷۰) تعهد ،(درصد ۷۷) عشق هاآمریکایی اکثر که دهدمی

 .ندارند سالوسن با چندانی ارتباط اینها و گیرندمی درنظر ازدواج مهم دالیل عنوانبه


